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Neuroanatomie voor het dagelijkse leven op de 
recovery



Algemene indeling



Algemene indeling

Zenuwstelsel

Centraal Zenuwstelsel Perifeer zenuwstelsel

• Cerebrum
• Cerebellum
• Hersenstam
• Ruggenmerg



Algemene indeling

Functionele eenheid van CZS: 

Neuron:

• Soma, Dendrieten, Axonen, Synapsen

• Verschillende neuronensorten

• Een groep van (dezelfde) neuronen: Nucleus

• Een „aaneenschakeling“ van neuronen wordt een baan genoemd

• Een bundel van banen heet: Tractus, Fasciculus, Pedunculus of 
Lemniscus. In het PZS: Zenuw



Algemene indeling

• Hoe komen we naar de hersenen? 
• Wat zijn de lagen tussen de buitenwereld en het 

brein?

– Huid
– Galea aponeurotica
– Periost
– Schedel (Tabula externa, Spongiosa, Tabula interna)
– Dura
– Arachnoidea
– Pia





Algemene indeling



Allgemeine Einteilung

Cerebrum:

• 2 hemispheren
• Corpus Callosum

1.Frontaal
2.Parietaal
3.Temporaal
4.Occipitaal
5.Insula



Algemene indeling
Cerebellum

• De kleine hersenen hebben een belangrijke functie bij de 
sturing van de motoriek: coördinatie, fine tuning, 
onbewuste planning van bewegingen en (aanleren van) 
automatismen.

• Echter ook belangrijke rol bij hogere cognitieve 
processen

• Zeer plastisch
• Cerebellum zit als „rugzak“ op de hersenstam. Drie 

verbindingen naar hersenstam:

•Pedunc. cerebellaris superior - Mesencephalon
•Pedunc. cerebellaris medius - Pons
•Pedunc. cerebellaris inferior - Medulla oblongata



Algemene indeling

Hersenstam
(Truncus encephali)

• Medulla Oblongata
(verlengde ruggenmerg)

• Pons
(Brug)

• Mesencephalon
(Middenbrein)



Algemene indeling

Ruggenmerg:
• Ca. 45 cm lang

• Begin: Foramen Magnum

• 31 paar spinale zenuwen

• Einde: Conus Medullaris LW1-2

• Cauda Equina 





▪HNP L3-4 (3-10%)

▪ Pijn ventrale zijde been

▪ Quadricepsparese

▪ KPR ↓↓ 

▪HNP L4-5 (40-50%)

▪ Pijn lat. zijde been, wreef, dig. I

▪ Parese tib. ant./EHL

▪ HNP L5-S1 (40-50%)

▪ Pijn dors. zijde been

▪ Parese van gastrocnemius en soleus

▪ APR ↓↓

Lumbale HNP

L4

L5

S1



Na een lumbale hernia operatie…

• Controle van motoriek en sensibiliteit

• Pijn in het been beter ?

• Wondcontrole

• Draaien en mobiliseren mag !

• Bij grotere operaties en wondpijn helpen 
benzodiazepines beter dan opiaten



Cerebrale Cortex



Cerebraler Cortex - Cortex cerebri

• Cortex circa 2-5 mm dik

• Bestaat uit maximal 6 lagen met 
verschillende neuronen

• Vrouwen ca. 19 en mannen ca. 23 
miljard neuronen

• Windingen (Gyrus-Gyri) en 

• Groeven (Sulcus-Sulci)

• Functionele indeling

• Brodmann Arealen





Homunculus



Meningen, vaatsysteem en liquor



Pia Mater

Arachnoidea

Dura Mater

Meningen, vaatsysteem en liquor

De Meningen (hersenvliezen):

•Dura Mater
•Dubbelblad
•Bevat de grote venen (sinus) van het brein
•Falx Cerebri
•Tentorium

•Arachnoidea
•Ligt tegen de dura aan 
•Avasculär 
•In de subarachnoidale ruimte stroomt CSF

•Pia Mater
•Ligt tegen de cortex aan
•Bevat de coritcale vaten



•Het brein wordt door 2 arterieparen verzorgd:

• A. carotis interna (ACI) links en rechts
• A. vertebralis (AV) links en rechts

•De ACI splits zich op in:
• A. cerebri media (ACM)
• A. cerebri anterior (ACA)

•De arteriae vertebralia 
• Fuseren tot de a. basilaris thv de pons
• Geven drie cerebelläre arterieparen af
• Eindigen als A. cerebri posterior

„Voorste circulatie“

„Achterste circulatie“

Meningen, vaatsysteem en liquor



Voorste circulatie

Achterste circulatie

?

Meningen, vaatsysteem en liquor



Meningen, vaatsysteem en liquor



Meningen, vaatsysteem en liquor





Liquor – CSF – Hersenvocht:

• Wordt in de ventrikels geproduceerd: Plexus Choroideus

• Twee laterale ventrikels

• Derde ventrikel

• Vierde ventrikel

• Omspoelt het CZS
• Stroomt in de subarachnoidale ruimte  
• Resorptie via de arachnoidalen villi in de sinus sagittalis 

superior

Foramina Monroi

Foramina Magendie en Luschkae

Aquaductus Sylvii

Meningen, vaatsysteem en liquor



Meningen, vaatsysteem en liquor



Liquor:

• Productie 450-600 ml per dag
• In de subarachnoidale ruimte ca. 120-150 ml 
• 100-120 ml intracranieel
• Wordt dus 3-4 daags ververst
• Door dat het brein „drijft“ in liquor in liquor wordt het 

gewicht van de massa (1400 gram) gereduceerd tot het 
gewicht van een massa van 25 gram. Zonder liquor zou 
het brein onder het eigen gewicht collaberen en de vaten 
comprimeren

• Beschermt tegen trauma

Meningen, vaatsysteem en liquor











Inhoud schedel: brein+bloed+liquor



Fysiologie van het brein (kort)



Inklemming



• Een inklemming - breinherniatie leidt tot:

• Directe beschadiging door compressie van hersenparenchym

• Compressie van vaten en daarmee een directe ischaemie

• Indirecte ischaemie door verhoogde ICP en gereduceerde 
bloedvolume

• Cushing-Trias:

• Hypertonie

• Bradycardie

• Cheyne-Stokes

Inklemming



Inklemming
• Ook een gestoorde autoregulatie leidt tot beschadiging

• Autoregulatie zorgt er onder fysiologische omstandigheden 
voor dat de CBF (cerebrale doorbloeding) relatief 
onafhankelijk van is van de systemische RR



• De CBF ligt normaal bij 50ml/100g/min 

• Bij een brein van ca 1500 gram is dit dus 750 ml/min

• Dit is, bij een CO van 5 liter/min dus 750/5000= 15% van 
CMV in rust…bij cognitieve, maar ook fysieke inspanning kan 
dit stijgen tot 20%

• 20% van het CMV naar het brein bij een gewichtspercentage 
van 1,5/75 kg = 2%

• De Autoregulatie geldt bij MAD 50-150 mmHg (CPP 40-140)

• CBF = CPP/CVR

Fysiologie van het brein (kort)



Fysiologie van het brein (kort)

•Hypoxie leidt tot cerebrale vasodilatatie met verhoogde CBF
•Hypercapnie zorgt eveneens voor een vasodilatatie, echter bij een chronische 
hypercapnie verschuift de CO2 curve naar rechts

•Daarom kan een hyperventilatie de ICP kortdurend doen zakken (cerebraal 
bloedvolume ↓↓), maar dit effect is vaak na 24 uur verdwenen en er kan een 
rebound optreden



• Alle hypnotica behalve ketanest reduceren de CMRO2

• Volatile anesthetica (VA) reduceren CMRO2 maar door 
vasodilatatie CBF ↑↑

• VA (behalve sevoflurane) remmen de autoregulatie vanaf 1,5 
MAC

• Opiaten geen direct effect (indirect indien ademdepressie via 
stijgend CO2 tot een CBF ↑↑ leidt)

Fysiologie van het brein (kort)





Hersenzenuwen
12 Hersenzenuwen

Op Ons Oude Tuin Terras At Frits Verse Groente Van Albert Heijn

1. Olfactorius - Ruiken
2. Opticus - Zien
3. Oculomotorius -Oogbeweging, pupillenreactie, Accomodatie
4. Trochlearis - Oogbeweging
5. Trigeminus - Kauwen,  sensibiliteit hoofd/gezicht, tympanus reflex
6. Abducens - Oogbeweging
7. Facialis - Gesichtsmotoriek, proeven, speekselvloed, huilen 
8. Vestibulocochlearis(Statoacusticus) - Gehoor, evenwicht
9. Glossopharyngeus - proeven, speekselvloed, slikken, Informatieverwerking van 

glomus en bulbus caroticum
10.Vagus - Proeven, slikken, articulatie, communicatie met thoraco-abdominale organen
11.Accessorius - „Nee“ schudden, schouders heffen (´k weet het niet)
12.Hypoglossus - Tongbeweging



Het is voldoende als we „ongeveer“ weten 
waar ze zitten en wat ze doen….



Hersenstamreflexen

• Pupilreactie:
• N. opticus - afferent
• N. oculomotorius (Nucl. Edinger-Westphal) - efferent
• Craniale hersenstam - Mesencephalon

• Corneareflex:
• N. trigeminus - afferent
• N. facialis - efferent
• Midden deel hersenstam - Pons

• Hoestreflex:
• N. vagus, glossopharyngeus - afferent
• N. vagus - efferent
• Caudale hersenstam - Medulla oblongata



Hartelijk Dank!



Vragen ?

??????


